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INTRODUKSJON

Veileder til Standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner henvender seg til alle som jobber i omsorgsinstitusjoner i 
Bufetat. Veilederen skal bidra til å sikre god teoretisk og praktisk forståelse for hvordan det standardiserte 
forløpet skal gjennomføres på en god måte fra barnet flytter inn på omsorgsinstitusjonen, til det flytter ut. 

Del 1 og 2 beskriver hensikten, kunnskapsgrunnlaget og sammenheng med kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer.

Del 3 og 4 beskriver sentrale elementer og arbeidsflyten i Standardisert forløp.

Del 5 beskriver hovedtrekkene i dokumentasjonen i BiRK.

I implementering av Standardisert forløp, er veilederen kun ett av flere tiltak. Spisskompetansemiljøet Endringsarbeid 
i omsorgsinstitusjoner, som er en avdeling ved Kvæfjord ungdomssenter, har gitt opplæring til alle Bufetats 
omsorgsin-stitusjoner regionvis høsten 2017 og våren 2018. Videre gir spisskompetansemiljøet jevnlig 
implementeringsstøtte til regionale ressursmiljøer i Standardisert forløp, og den enkelte omsorgsinstitusjon får 
implementeringsstøtte fra sine regionale veiledere. 

I tillegg ligger et ansvar på hver enkelt institusjon til å holde fokus på opplæring og praktisering av 
stand-ardisert forløp. Institusjonene kan også ta direkte kontakt med Spisskompetansemiljøet 
Endringsarbeid i  omsorgsinstitusjoner, med spørsmål eller innspill.

Vi ønsker dere lykke til og ser fram til videre samarbeid!

Harstad januar 2019

Spisskompetansemiljø Endringsarbeid i omsorg-
sinstitusjoner
Kvæfjord ungdomssenter

Besøksadresse:
Håkonsgate 4
9405 Harstad

Tlf. 466 15 296
standardisert.forlop@bufetat.no

Foto: Tine Poppe, Birk Arvola & Shutterstock
Design: Chili Harstad AS
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1 HENSIKTEN MED ET  
STANDARDISERT FORLØP
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Standardisert forløp implementeres i alle omsorgsinstitusjoner i Bufetat for å sikre trygge 

og virkningsfulle tiltak for barn og familier. Omsorgsinstitusjonene skal organisere og kval-

itetssikre arbeidet utfra kunnskapsbaserte tilnærminger som bidrar til positiv perosnlig ut-

vikling.



Faglig og administrativt rammeverk 

For å ivareta Bufetat sitt ansvar for barn og familier  
i «funksjon 3, omsorg for ungdom», skal tilbudet i  
institusjonene gjennomføres med utgangspunkt i 
felles overordnede målsetninger og faglig metodikk  
basert på samme kunnskapsgrunnlag. Med dette som  
utgangspunkt, er det implementert et standardisert 
forløp som et faglig administrativt rammeverk med  
tidsplan og maler for gjennomføring og registrering av 
faglig innhold. Forløpet legger føringer for arbeidsflyten, 
medvirkning, kartlegging og samarbeid med familie, 
skole, barnevern- og helsetjenester, fra henvendelse fra 
«Enhet for inntak» til omsorgsinstitusjonen, og til barnet 
flytter ut. Men ut over dette legger ikke standardisert 
forløp føringer for miljøfaglig metodikk i den enkelte  
institusjon.  

Målsettingen for tilbudet i omsorgsinstitusjonene er å 
generere positiv personlig utvikling hos barnet. For å  
lykkes med dette er trygghet og forutsigbarhet for  
barna og familiene deres, en viktig forutsetning. Derfor 
skal barn og foreldre gis oversikt, få god informasjon og 

få medvirke i avgjørelser og i tiltak som blir gitt gjennom 
hele plasseringsperioden. 

Standardisert forløp skal sikre at barna får god omsorg 
der vi vektlegger 

• medvirkning fra barn og foreldre eller foresatte
• rett forståelse av situasjonen
• rett hjelp
• samarbeid med andre etater og nettverk
• gode planer for hva som skal skje etter utflytting

Standardisert forløp er et rammeverk som legger føringer 
for administrative og praktiske oppgaver før, under og 
etter institusjonsoppholdet. 

Under institusjonsoppholdet er BiRK journalsystemet. 
I BiRK genereres også oppgaver knyttet til det enkelte 
barn.  

Miljøterapi og samhandling med barnet i det daglige 
følger institusjonens valgte tilnærming.

Standardisert 
forløp

Førinn-
taksfasen

Innflytting- og
kartleggingsfasen

Utviklings- og 
endringsfasen

Overgangsfasen Ettervern

BiRK Fasespesifikke                   
oppgaver kommer 
og dokumenteres

Fasespesifikke                   
oppgaver kommer 
og dokumenteres

Fasespesifikke                   
oppgaver kommer 
og dokumenteres

Miljøterapi Samhandling, 
utarbeidelse av 
mål

Samhandling mål- 
og tiltaksarbeid

Samhandling mål- 
og tiltaksarbeid
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Kunnskaprunnlaget
I kunnskapsgrunnlaget for standardisert forløp ligger  
ulike rapporter og forskningsresultater som bygger 
på barns behov i barnevernet knyttet til omsorg og  
utvikling. Bufetats tjenester bygger sin praksisutvikling 
både på kunnskap som er forskningsstøttet, også kalt  
evidensbasert, og i tillegg erfaringene fra fagpersonell 
og barn og foreldre. I denne modellen er fagpersonalets 
erfaringer kalt erfaringsbasert kunnskap, og familiens  
erfaringer kalles brukerkunnskap. 

Brukerkunnskapsperspektivet er ivaretatt gjennom  
innspill og forslag fra barn som bor på institusjon og 
brukerorganisasjoner. Erfaringsbasert kunnskap er  
hentet fra ansatte i statlige og private institusjoner,  
ulike barneverntjenester, poliklinisk og døgnbasert  
psykisk helsetjeneste for barn, og fylkesmenn.

Hovedfunn fra rapport «Differensiering og standardisering 
av Funksjon 3», levert Bufdir 01.02.16:

• Kartlegging før innsøking til institusjonsopphold
i F3 funksjonen er lite standardisert og gir for
dårlig helhetsbilde av ungdommens problemer og
hjelpebehov.

• Det er for lite forpliktende samarbeid mellom
hjelpeinstanser i kartleggingsfasen, der det skal
etableres behovsforståelse og planutforming.

• Kartlegging i institusjonene er lite standardisert.
• Lite fokus på analysekompetanse som er en

forutsetning for et målstyrt forløp
• Det oppleves behov for en standard som sikrer både

generell og tilstandsspesifikk kartlegging, før, under
opphold og i en overgang fra institusjonen.

• Det er varierende brukermedvirkning ved inntak og
under opphold.

• Brukerevalueringer er i liten grad gjennomgående det
faglige forløpet

• Varierende grad av dokumentering gjennom det
faglige forløpet.

• Lite oppmerksomhet på behov for en trygg
overgangsfase og plan for progresjon av barnets
oppnådde utviklingsresultater

For utvidet kunnskap om bakgrunn og grunnlag for 
standardisert forløp, henvises det til forslaget som ble 
levert direktoratet, og kunnskapsgrunnlaget som er 
bakgrunnen for utarbeidelsen av forslaget.

1 Hensikten med et  
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Erfaringsbasert 
kunnskap

Bruker-  
kunnskap

Forsknings støttet 
kunnskap

Kunnskapsgrunnlag
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For å beskrive ønsket kvalitet for omsorgsinstitusjonene, er det tatt utgangspunkt i de 

overordnede kvalitetsmålene i Bufetat. Kvalitetsmålene er operasjonalisert til konkrete  

indikatorer for gjennomføring i institusjonens praksis. Definerte kvalitetsmål og  

kvalitetsindikatorer skal legges til grunn for arbeidet i alle omsorgsinstitusjoner for å sikre 

barn og familie like muligheter til et godt tilbud. Kvalitetskrav følges opp på regionsnivå,  

ledernivå, personalnivå og barnenivå.

KVALITETSMÅL OG 
KVALITETSINDIKATORER
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Tjenestene er virkningsfulle
Institusjonenes utviklingsstøttende omsorgstilbud må 
være virkningsfullt og tilpasset det enkelte barnet.

Barnet som flytter inn på institusjonen har vært utsatt 
for store belastninger, både med alvorlige mangler i  
omsorgssituasjonen i hjemmet, og ofte over lang 
tid. I tillegg kommer den akutte belastningen med  
flytting fra sitt kjente miljø til institusjon. Hvert  
unike barn har behov for rask igangsetting av et  
omsorgstilbud med et målrettet endringsarbeid når det 
er flyttet til institusjonen.

For å kunne gi barnet et virkningsfullt og forsvarlig tilbud, 
må barnets utfordringer og ressurser først kartlegges. 

Personlig utviklingsarbeid kan lykkes best, dersom man 
forstår og arbeider med barnas ressurser og utfordringer 
i deres kontekst. Derfor vil miljøterapeutiske tiltak også 
inkludere sosial ferdighetstrening.  Her vektlegges  
samspill mellom barnet og aktører på ulike  
sosialiseringsarenaer som skole, nabolag, familie  
og venner.

Et utviklingsstøttende omsorgsarbeid styrt av  
persontilpassede mål og virksomme tiltak, krever at  
miljøarbeidere og miljøterapeuter er fokusert om  
utviklingsarbeidet samtidig som de i samhandling med 
barna viser empati og forståelse. Veiledning er et viktig 
bidrag for å lykkes med å holde riktig fokus i miljøterapien. 

Tjenestene er trygge og sikre
Barna skal oppleve tiltaket som trygt og forutsigbart. 
Trygghet og sikkerhet er en forutsetning for at barna 
kan oppleve omsorgen som god, og for at de skal få en 
positiv personlig utvikling. Dette fordrer at de ansatte har 
riktig kompetanse til å ivareta barnas individuelle behov. 
Sikkerhetsopplæring med fokus på barnets trygghet og 
sikkerhet, skal gjennomføres og vedlikeholdes for alle 
ansatte etter vedtatt struktur. Spisskompetansemiljø  
for trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner gir  
opplæring.

Mange institusjonsplasserte barn har vært utsatt for 
store traumer og belastninger og trenger å møtes på 
en måte som ivaretar dette. Eksponering for andre 
barns utagering, rusmisbruk og andre utfordringer kan  
oppleves som svært belastende. Dette tilsier  
at barna bør ivaretas i differensierte  
institusjonsavdelinger/institusjoner, der barn som 
plasseres etter atferdshjemmel gis et tilbud i andre  
avdelinger enn de barna som plasseres på  
omsorgshjemmel.

Der barnas diagnoser, fungering og kartlegging tilsier at 
et barn ikke bør bo i større grupper, skal dette legges til 
grunn når barnet tilbys en plass i institusjon. Både for å 
ivareta disse barnas behov for et forsvarlig tilbud og for 
å ivareta andre barns rett til trygghet og trivsel. I mange 
tilfeller vil det gjelde barn med utfordringer knyttet til  
autisme og psykisk utviklingshemming. Barn med slik 
type utfordringer bør gis mulighet til bosted i små  
avdelinger med ansatte med spesifikk kompetanse.  I 
saker der det er tvil om barns rettigheter etter annet  
lovverk, skal enhet for inntaksstøtte, EIS, kontaktes for 
en kvalitetssikret vurdering. Institusjonene bør ha en  
fysisk fleksibilitet som gir mulighet for individuelle  
tilpasninger i avgrensede perioder.

2Kvalitetsmål og 
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Indikatorer

•  Barna har mindre problembelastning ved utskriving
enn ved inntak, synliggjort i kartlegging

• Endringsarbeidet tar utgangspunkt i en kontekstuell 
forståelse

• Sosial ferdighetstrening er en del av endrings- 
arbeidet

• Omsorgs- og endringsarbeid er kvalitetssikret
gjennom veiledning til ansatte

Indikatorer

• Barnets individuelle behov for trygghet skal
etterspørres og imøtekommes

• Personalgruppen har sikkerhetsopplæring med
fokus på barnets trygghet og sikkerhet

• Personalgruppen har gjennomgått opplæring i
traumebevisst omsorg, for eksempel Handlekraft

• Institusjonene er målgruppedifferensiert
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Tjenestene involverer brukerne og gir dem 
innflytelse
Medvirkning betyr at barn skal delta i alle forhold som 
berører det, ikke bare når det skal treffes avgjørelser og 
beslutninger. Medvirkning er dermed en prosess hvor det 
legges til rette for at barn gis muligheter til å delta aktivt 
i alle forhold som omhandler dem. Det gjelder både ved 
inntak, under oppholdet, og i forberedelse til utflytting 
fra barneverninstitusjonen. 

Informasjon er en viktig del av medvirkning. Barnet skal 
forstå hvorfor de ulike tiltakene settes i verk. Barnet skal 
også få bidra med sine erfaringer med virkningene av 
tiltakene, og med sine ønsker.

I enkelte situasjoner må det tas beslutninger som ikke er 
i samsvar med barnets ønsker. Ansatte skal da forklare 
hvorfor beslutningene tas, hvorfor barnets ønske ikke tas 
hensyn til, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for 
beslutningene. Dette skal dokumenteres.

Individuell medvirkning 
Barnet skal gis tilpasset informasjon om hvorfor barnet 
bor i institusjon, hvor lenge oppholdet skal vare, og om 
hva som er formålet med oppholdet på kort og lang 
sikt. Barnet skal høres og gis anledning til å uttale seg 
om dette. Hensikten er at barnet kan gi verdifulle innspill 
og være en ressurs i eget utviklingsarbeid under hele 
oppholdet. Tilpasset informasjon betyr at informasjonen 
som gis til barnet må ses i sammenheng med barnets 
alder og modenhet. I tillegg må informasjonen tilpasses 
til det krisepregede i situasjonen, og gjentas ved behov.

Barnet skal gis muligheter til å være aktivt deltakende. 
Barnet informeres om hvilke rettigheter det har, og 
kan delta på interne og eksterne møter som handler 
om barnet selv. Barnet skal inviteres til å gi innspill 

om målsetninger i handlingsplanen, så vel som til sine 
ukeplaner og aktivitetsplaner.

En nødvendig forutsetning for barnets reelle medvirkning, 
er at barnet til en hver tid vet hva som skal skje framover. 

Kollektiv medvirkning
Barnegruppen kan gi verdifulle innspill til forbedring 
og utvikling av institusjonstilbudet. For å sikre 
kollektiv medvirkning skal institusjonen tilrettelegge 
for arenaer og møter hvor barnegruppen kan gi 
uttrykk for sine synspunkter. Eksempler på tema 
for kollektiv medvirkning kan være innholdet i 
daglige rutiner, husordensregler, mattilbudet og 
felles gjøremål som aktivitetstilbudet i institusjonen. 

Foreldre og foresattes medvirkning
En samlet forståelse av foresattes situasjon og barnets 
behov, er en sentral del av arbeidet med barnet i 
institusjonen. Varige forandringer kan best oppnås 
dersom foresatte betraktes som en ressurs og involveres 
fra starten av oppholdet. Involvering av foresatte er 
betydningsfullt under hele oppholdet, også med tanke 
på barnets relasjon til dem etter oppholdet.

Familieråd
For å mobilisere ressurser i barnets nettverk, gis tilbud om 
familieråd. De involverte offentlige instanser og personer 
i familie og øvrig privat nettverk får anledning til å møtes 
for å samarbeide om en plan som kan bedre barnets og 
familiens situasjon. 

 Kvalitetsmål og 
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Indikatorer

• Barn og foresatte oppgir gjennom erfaringsinnhenting at de får medvirke
• Barnet vet til enhver tid hva som er planlagt for dem
• Barn og foresatte deltar i alle planlagte møter
• Nettverkskartlegging er foretatt i innflyttingsfasen
• Alle barna har fått tilbud om familieråd
• Relasjon til familie og nettverk er avklart og, om mulig forbedret, ved utflytting.
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Tjenestene er samordnet og preget av 
kontinuitet
Barna bor i institusjonen bare en kort periode i livet 
sitt. Det skal derfor vektlegges et godt samarbeid med  
fastlege, helsetjenester, skole, venner og familie.  
Regionene har regional og lokal avtale med  
helseforetakene. Institusjonenes lokale avtaler er  
utarbeidet ut fra hensynet til barnets individuelle behov 
og behov for konkrete samarbeidsrutiner.

Barnet skal ha et somatisk og psykisk helsetilbud  
dersom kartlegging av barnets helsetilstand tilsier det. 
Det må utarbeides rutiner for informasjonsutveksling og  
eventuelt samarbeid mellom institusjonen og  
helseinstansene. 

Alle som har behov for langvarig og koordinert hjelp 
fra to eller flere helse- og omsorgstjenester, og det vil  
gjelde mange barn i funksjon 3 institusjoner, har rett til å få  
utarbeidet en individuell plan, IP. Formålet med IP er at  
barnet skal få et helhetlig, koordinert og individuelt  
tilpasset tjenestetilbud. Dette innebærer kartlegging av 
barnets mål, ressurser og behov for tjenester innenfor 
ulike områder, samt vurdering og koordinering av tiltak 
som kan bidra til å dekke barnets bistandsbehov. Individuell 

plan skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og  
barnet, og mellom tjenesteytere og etater i ulike nivåer i 
forvaltningen. 

Utformingen av IP er en kommunal oppgave, men har noe 
forskjellig organisering i kommunene. Men den enkelte 
tjenesteyter har et ansvar for å innrette sine bidrag slik at 
de inngår i barnets helhetlige tilbud. 

Se Helsedirektoratets veileder: 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabi-
litering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/
seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935 

og Rundskriv I-3/2004: Samarbeid mellom tjenest-
eytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med 
nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan.

For å gi et samordnet og kontinuerlig hjelpetilbud til barn 
som har behov for flere helse- og omsorgstjenester, er 
det viktig å ha et gjennomgående fokus på IP gjennom 
hele forløpet på omsorgsinstitusjonen.

Kvalitetsmål og 
kvalitetsindikatorer K
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Indikatorer

• Utviklings- og endringsarbeid er individuelt tilpasset og kvalitetssikret i planarbeid
• Det foreligger en tiltaksplan eller omsorgsplan ved inntak
• Barn har et tilpasset opplæringstilbud og går enten på skole eller jobb
• Barn har et forsvarlig helsetilbud
• Handlingsplanen definerer relevant samhandling og samarbeid med andre tjenestetilbud
• Kommunen utarbeider en individuell plan for barnet, institusjonen bidrar, evt. etterspør denne
• Institusjoner har samarbeidsavtaler med kommunal helsetjeneste for sikring av helsehjelp
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Tjenestene er tilgjengelige og rettferdig 
fordelt
Barn bør så lang det er mulig slippe å flytte til en institusjon 
langt fra hjemplassen. Bufetat har omsorgstiltak 
over hele landet, og skal så langt det er mulig finne 
plasseringsalternativer som er hensiktsmessig for barnet 
og foresatte. Plasseringsalternativ skal risikovurderes av 
Enhet for inntak der barnet og familien skal høres før inntak 
i institusjonen. Risikovuderingen skal dokumenteres.

Ressursene blir utnyttet på en god måte
God kvalitet er også god ressursutnyttelse. For å sikre 
en riktig og formålstjenlig oppholdstid ved institusjonen 
skal det jobbes med tilrettelegging av overgangstiltak 
gjennom hele oppholdet. Før utflytting fra institusjonen 
skal det utarbeides en overgangsplan som støtter positiv 
personlig utvikling hos barnet. Institusjonsansatte, 
barnet, foresatte og barneverntjenesten skal ha møter 
for avklaring av behov før barneverntjenesten utarbeider 
plan for barnet etter utflytting.  

For å kunne gi et adekvat omsorgstilbud i institusjonene, 
må kapasiteten ved institusjonene utnyttes. Dette vil 
sikre flere barn den omsorgstjenesten det er behov for.

 Kvalitetsmål og 
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Indikatorer

• Barnet gjennomfører oppholdet i henhold til
beskrevet plan

• Riktig tiltak etter opphold er utarbeidet ved oppstart 
av overgangsperiode

• Barnet, foreldre/foresatte og institusjonen har
møter med barneverntjenesten om videre tiltak

• Kapasitetsutnyttelse ved institusjonene er
maksimalisert

Indikatorer

• Barnet og foresatte medvirker i valg av
plasseringssted

• Barnet har et tilbud som ivaretar mulighet for
kontakt med foresatte og nettverk på hjemstedet

12



Indikatorer

• Barnets livssyn skal respekteres og gis anledning til
å praktiseres

• Barnet skal få mulighet til å vedlikeholde sitt
morsmål

• Barnet skal støttes i skolearbeidet
• Barnet skal få delta på fritidsaktiviteter i tråd med

deres interesser

Tjenestene gir rom for individuell utvikling
Som et grunnlag for standardisert forløp blir det i tillegg 
tydeliggjort at barns egenart skal ivaretas, selv om de bor 
på institusjon. Deres livssyn, eventuelle religion, kultur og 
verdisyn skal respekteres, og gis anledning til å utøves i 
praksis, så fremt det ikke er direkte skadelig for personen 
selv eller andre.

Morsmålet er en vesentlig del av identitet, og institusjonen 
skal gi muligheter for at barnet kan få praktisere 
språket selv om det ikke er primærspråket i dagligtalen 
i institusjonen. 

Det skal også til rette legges for at barnet får utvikle 
seg i tråd med sine ressurser, både innenfor skole og 
fritidsaktiviteter. 

Barn skal få hjelp til å oppdage og utøve praksis innenfor 
interesseområder som gir mestringserfaringer og glede.

2Kvalitetsmål og 
kvalitetsindikatorer K
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3
Ut over oppgavene i hver enkelt fase, er det noen sentrale elementer som er  

gjennomgående i forløpet. Medvirkning, familieråd og individuell plan er nærmere beskrevet 

under kvalitetsmålene.  

SENTRALE ELEMENTER I  
STANDARDISERT FORLØP
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Medvirkning
Det legges til rette for at barn gis muligheter til å delta  
aktivt i alle forhold som omhandler dem. Det gjelder 
både ved inntak, under oppholdet og ved forberedelse til  
utflytting fra barneverninstitusjonen. Involvering av  
foresatte er betydningsfullt under hele oppholdet.

Familieråd
For å mobilisere ressurser i barnets nettverk, gis det  
tilbud om familieråd. De involverte offentlige instanser  
og personer i familie og øvrig privat nettverk får  
anledning til å møtes for å samarbeide om en plan som 
kan bedre barnets og familiens situasjon. 

Individuell plan
Formålet med individuell plan (IP) er at barnet skal få et 
helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
I tillegg til å kartlegge barnets mål, ressurser og behov 
for tjenester, skal IP resultere i koordinere tiltak som kan 
bidra til å dekke barnets bistandsbehov fra flere sektorer.  
Barnet skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning  
barnet ønsker det. For å gi et samordnet og kontinuerlig  
hjelpetilbud, er det viktig å ha et gjennomgående 
fokus på IP gjennom hele forløpet. Det er kommunenes  
helse- og omsorgstjeneste som skal koordinere IP. 

Sentrale elementer i 
Standardisert forløp K

A
PI

TT
EL3
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Skoleansvarlig
Hver institusjon og eventuelt avdelinger, skal ha en skoleansvarlig for å sikre at barna får opplæring i 
tråd med behov og rettigheter. Det skal utpekes en stedfortreder for den skoleansvarlige for å sikre  
kontinuitet i arbeidet. Institusjonens leder har ansvar for å utpeke en skoleansvarlig og stedfortreder for 
denne. Oppgaver knyttet til denne plikten kan delegeres til skoleansvarlig. Skoleansvarlig og stedfortreder 
skal ha tilstrekkelig sosialfaglig eller pedagogisk kompetanse, og kunnskap om opplæringsloven, aktuelle 
grunnlagsdokumenter og aktuelle samarbeidsaktører. 

Skoleansvarlig skal, sammen med leder og andre ansatte, ivareta barnas rettigheter ved å påse at:
• det enkelte barn har et opplæringstilbud som sikrer faglig og sosial mestring og utvikling
• det foreligger vedtak om spesialundervisning når dette er aktuelt
• barnet og foresatte medvirker aktivt på området skole og opplæring
• det fremmes forslag til tiltak som sikrer barnets tilstedeværelse på skolen
• barnets skolegang og opplæringstilbud er tema på ansvarsgruppemøter
• barnets skolegang og beslutninger knyttet til skolegangen er dokumentert i barnets skolekort (BiRK)

Nærmere beskrivelse ligger i nasjonale føringer.

Helseansvarlig
Hver institusjon og eventuelt avdelinger, skal ha en helseansvarlig for å sikre at barna får  
nødvendig helsehjelp. Det skal utpekes en stedfortreder for den helseansvarlige for å sikre kontinuitet i 
arbeidet slik at barn i institusjon får nødvendig helsehjelp. Institusjonens leder har ansvar for å utpeke en 
helseansvarlig og stedfortreder for denne. Leder beskriver oppgavene og følger med på om oppgavene  
løses etter formålet. Oppgaver som er knyttet til å bidra til at plikten om nødvendig helsehjelp ivaretas, kan 
delegeres til helseansvarlig.

Helseansvarlig skal, sammen med leder og andre ansatte, ivareta barnas rettigheter gjennom å påse at:
• Interne rutiner og prosedyrer som bidrar til at barna får nødvendig helsehjelp utarbeides, implementeres og

evalueres
• Opplæringstiltak for ansatte som bidrar til at barna får nødvendig helsehjelp kartlegges, planlegges,

gjennomføres og evalueres
• Det etableres og opprettholdes godt samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten
• Ansatte benytter og oppdaterer helsekortet i BiRK
• Ansatte får råd og veiledning knyttet til barns rett til helsehjelp og ved behov vil bistå ansatte i kontakt med

helsetjenesten, herunder avklaring av hvem som kan samtykke til helsehjelp
• Ansatte deltar i ansvarsgruppemøter, og andre møter/arenaer ved behov
• Ansatte deltar i arbeid med handlingsplaner, individuelle planer mv. ved behov

Nærmere beskrivelse ligger i nasjonale føringer.
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Familieansvarlig
Ved innføring av standardisert forløp skal hver F3 institusjon og eventuelt avdelinger, ha en 
familieansvarlig for å sikre at foresatte på en hensiktsmessig måte blir involvert i utviklings og  
endringsarbeidet som institusjonen tilbyr. Dette innebærer både en oversikt over barnets familiemedlemmer og 
familiehistorikk, samt å holde fokus på samvær og foresattes medvirkning. Det skal utpekes en stedfortreder 
for den familieansvarlige for å sikre kontinuitet i arbeidet. Institusjonens leder har ansvar for å utpeke en 
familieansvarlig og stedfortreder for denne, og sørge for at foresattes rett til medvirkning blir ivaretatt.  
Oppgaver knyttet til denne plikten kan delegeres til familieansvarlig.

Familieansvarlig skal, sammen med leder og andre ansatte, ivareta barnas rettigheter ved å påse at
• Familien har fått informasjon om innholdet i institusjonsoppholdet
•  Samvær er planlagt
• Familieråd er avklart
•  Planlagt samhandling mellom institusjon og familie
•  Gjennomført genogram
•  Gjennomført nettverkskart
•  Gjennomført livslinje
• Foreldrene har fått informasjon om Familievernkontorenes tilbud til foreldre som har mistet omsorg for barn.
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Kartlegging 
Gjennom hele forløpet foretas kartlegging. Det er viktig 
for å få riktig informasjon og forståelse for barnets 
psykiske og fysiske fungering og behov, som igjen er en 
nødvendig forutsetning for å utarbeide hensiktsmessige 
mål og utøve et godt tiltaksarbeid.

Inntaksintervju 
I standardisert forløp er det ingen mal for dette intervjuet. 
Det ivaretas på ulike måter i regionene, og formen på 
intervjuet kan være forskjellig. Målet med intervjuet er å 
bli kjent med barnet etter inntak og få informasjon som 
er viktig for å forstå barnets behov, ressurser og mål, slik 
at man tidlig kan igangsette et tilrettelagt tilbud.

ASEBA
Kartleggingsverktøyet som skal brukes er ASEBA (The 
Achenbach System of Empirically Based Assessment) 
http://aseba.org/. 

I standardisert forløp er det viktig at regionene/
enhetene har kunnskap og forståelse av ASEBA og 
ASEBA Brief Problem Monitor (BPM) slik at kartleggingen 
kan gjennomføres, analyseres og brukes videre i mål og 
tiltaksarbeid. Enhetene skal ha ansatte som har opplæring 
og er sertifisert for å gjennomføre og analysere ASEBA.
Kartleggingen skal foretas ved inntak og gjentas før 
barnet flytter ut for å undersøke effekt av tilbudet på 
institusjonen, og synliggjøre eventuelle behov for andre 
tiltak etter utflytting. 

En kortversjon av ASEBA: ASEBA Brief Problem Monitor, 
gjennomføres månedlig gjennom hele forløpet for å 
innhente informasjon om endring i både ønsket og 
uønsket fungering fortløpende. Denne kartleggingen 
kvalitetssikrer et behovstilpasset og målstyrt 
omsorgstilbud til barnet.

Dersom score på ASEBA kan indikere et psykisk 
behandlingsbehov (om scoren er innenfor klinisk område), 
skal vurderingen og terapeutiske tiltak gjøres i samarbeid 
med helsesektorens relevante tilbud innenfor barne- og 
ungdomspsykiatri. 

Andre kartlegginger gjøres etter vurderinger og behov. 

Målrettede observasjoner 
Målrettede observasjoner på bakgrunn av gjeldende 
forståelse av barnet, skal foregå gjennom hele forløpet. 
Det er viktig at det som vurderes observert er kjent for 
barnet.  Observasjonene skal komme fram i vurderinger 
og dokumenter. Observasjoner gir et bilde av fungering  
og endring over tid og gir dermed et viktig bidrag til  
tilpasset miljøterapi.

Nettverkskartlegging 
Informasjonen til nettverkskartleggingen innhentes 
sammen med barn og familie. Forskjellige enheter og 
regioner kan benytte forskjellige kartleggingsverktøy 
for dette. Nettverkskartleggingen skal gi relevant  
informasjon om barnets situasjon i sin sosiale kontekst 
som kan brukes i samarbeid med familie og utarbeidelse 
av mål- og tiltaksarbeid med barnet.

Genogram: skjematisk oversikt over biologisk og inngiftet 
familie over flere generasjoner.

Nettverkskart: skjematisk oversikt over barnets  
nettverk pr i dag: familie den bor sammen med, annen  
familie, offentlig nettverk, skole/arbeid, venner.

Livslinje: erfaringer og hendelsesoversikt fra fødsel og 
fram til nå.

Kartleggingsrapport 
Informasjonen om barnet sammenstilles og det gjøres 
en analyse av hvordan dette påvirker barnets fungering. 
Analyse av funn gjøres i en gruppe av miljøterapeuter, 
 der noen innehar kartleggingskompetanse. Resultat 
sammenstilles i kartleggingsrapport som gjennomgås 
sammen med barnet i utviklingssamtalen. Det lages plan 
sammen med ungdom for videre oppfølging av viktige  
utfordringer i barnets liv som framkommer i analysen. 
Der det er relevant, gjennomgås funn i analysen sammen 
med foresatte.

Sentrale elementer i 
Standardisert forløpK

A
PI

TT
EL3

18



Sentrale elementer i 
Standardisert forløp K

A
PI

TT
EL3

Sammenfatning av informasjon om barnet
På bakgrunn av kartleggingen utarbeides en  
sammenfatning av:

• barnets problemer
•  hva som kan ha predisponert for problemene
•  hva som er utløsende faktorer
•  hvilke faktorer som vedlikeholder problemene
•  hvilke beskyttende ressurser (resiliens) som finnes

både i barnet og omgivelsene

Dette kalles ofte kasusformulering, men kalles også 
utredningsrapport, sakkyndig utredning og lignende. Den 
tar utgangspunkt i biologiske og psykologiske faktorer 
hos barnet i tillegg til de sosiale og samfunnsmessige 
forhold barnet lever i. 

I en sammenfatning av informasjon om barnet  
kombineres den generelle kunnskapen om barns 
normalutvikling og psykopatologiske utvikling, med 
vurderinger av det enkelte barns utviklingsnivå  
kognitivt, emosjonelt, sosialt og innenfor alminnelige  
dagliglivsferdigheter (ADL-ferdigheter). Barnet får  
innblikk i sammenfatningen om seg selv, og foreldre og 
foresatte involveres der det er aktuelt. 

Sammenfatningen av informasjon om barnet er et  
grunnlag for handlingsplanen med prioriterte innsatser 
og konkrete mål.  Den brukes aktivt for å gi et tilpasset 
hjelpetilbud med en justert handlingsplan, og endres 
fortløpende i tråd med barnets personlige og sosiale  
endringer. 

I standardisert forløp er det ingen mal på en  
sammenfatning av informasjon om barnet, da de  
forskjellige enhetene/regionene gjør dette på  
forskjellige måter.

Erfaringsinnhenting
Erfaringsinnhenting fra barn og foresatte er en viktig  
del av standardisert forløp. Dette er et nødvendig  
virkemiddel for å kvalitetssikre at den ønskede  
standarden gis til hvert enkelt barn og deres foresatte i 
alle Bufetat f3 institusjoner, og at man får den ønskede 
effekt av tiltakene på nasjonalt nivå. 
Erfaringsinnhenting gjøres i samtale og ved bruk av maler.

Erfaringsinnhenting fra barn gjennomføres i henhold til 
nasjonale føringer gjennom hele forløpet og er en pros-
ess som er under utarbeidelse i samarbeid med Bufdir og 

CheckWare som systemstøtte.

Erfaringsinnhenting fra foresatte gjennomføres hver 
tredje måned gjennom hele forløpet. Familieansvarlig har 
ansvar for gjennomføringen.

Funnene fra erfaringsinnhenting fra barn og foresatte 
brukes som kunnskapsgrunnlag i:

•  sammenfatning av informasjon om barnet
•  mål- og tiltaksarbeidet med barnet
•  samarbeid og medvirkning med barn og foresatte
•  samarbeid med kommunen for å sikre at barnet et får

et helhetlig og tilpasset tilbud
•  oppsummeringer i rapporter

Det er viktig at erfaringsinnhentingen gjennomføres  
på alle barn og at barnet motiveres og informeres om 
bakgrunnen for at de må gjøre den. Om barnet ikke 
vil gjennomføre den, skal det likevel registreres og  
kommenteres hvorfor den ikke er gjennomført.  Alle 
barn ved institusjonen skal ha registrering innenfor  
erfaringsinnhenting.

Erfaringsinnhenting gir informasjon på mange nivå.  
Institusjonen får informasjon hva hvert enkelt barn om 
deres tanker og opplevelser, og gir et bedre grunnlag 
for å gi adekvat hjelp. Sammenstilt med andre barns  
erfaringsinnhentings-rapporter, gir det også en  
forståelse for samlede erfaringer i ungdomsgruppen  
institusjonen har plassert til en hver tid. Dette er med  
på et grunnlag for å forstå behov og dermed gjøre  
eventuelle justeringer for å gi god kvalitet på  
miljøterapien for den aktuelle barnegruppa.

Foresattes tanker og opplevelser relatert til  
institusjonstilbudet til deres barn, kan også forståes og 
brukes enkeltvis, i tillegg til gruppevis. 

Bufetat samler informasjon fra erfaringsinnhenting  
fra barnet og foresatte, enhetsvis, regionalt og  
nasjonalt, for å bruke informasjonen i kvalitetssikring av  
tjenestetilbudet. 
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Implementeringsstøtte og kvalitetssikring av Standardisert forløp

Implementeringsstøtte har som hovedformål å kvalitetssikre gjennomføringen av standardisert forløp ved å:

• utvikle og opprettholde kompetanse på standardisert forløp i regionale ressursmiljø og institusjonsenheter
• sikre at standardisert forløp implementeres, forstås og gjennomføres etter planen
• sikre at oppgaver og arbeidsflyt i de ulike fasene av standardisert forløp utføres og dokumenteres på riktig måte
• systematisk innhenting av informasjon for å utvikle beste praksis

Spisskompetansemiljøet (SKM) Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner, har et overordnet ansvar for  
implementeringsstøtte til de regionale ressursmiljø på standardisert forløp.

Implementeringsstøtte skal ivareta og avgrense seg til struktur og innhold i standardisert forløp. Standardisert forløp 
legger ikke føringer for faglig innhold i miljøterapien og regionenes egne system for veiledning. 

Lokale veiledere
Utfører støtte/veiledning med ansatte

Regionale veiledere 
Utfører støtte/veiledning med lokale veiledere

SKM Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner
Utfører månedlig implementeringsstøtte 

til regionale ressursmiljø
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De fem fasene i Standardisert forløp legger føringer for det faglige, administrative  

rammeverket.

Oppgavene i standardisert forløpet er implementert i F3 institusjonenes oppgaver i 

Birk knyttet til det enkelte barnet. I BiRK ligger alle maler: sjekklister, samtalemaler,  

rapportmaler, med mer.

All dokumentasjon om oppgaver vedrørende barnet, skjer i BiRK. Oversikt 

over oppgaver i BiRK finnes i siste del av denne Veilederen. Alle institus-

jonsansatte må ha kompetanse i bruk av BiRK, slik at oppgaveflyten og  

dokumentasjonen går som den skal.

4
FASESPESIFIKKE 
OPPGAVER I FORLØPET
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Forløpsmodell funksjon 3:

Førinntaksfasen 

Mål: Avklare og dokumentere behov for tiltak som gir barn forsvarlig omsorg på bakgrunn av samlet informasjon fra 
kommunen om barnets og familiens behov og fungering.

I førinntaksfasen er det ved forespørsel om institusjonsplass, en løpende dialog mellom Enhet for inntak og  
enhetsleder ved omsorgsinstitusjonen. Enhet for inntak har sine rutiner som må følges. Enhetsleder må sikre seg 
informasjon som er nødvendig for å kunne ta gode avgjørelser om institusjonens tilrettelegging for å kunne gi best 
mulig hjelp til barnet.

Innsøking

Søknad om tiltak i funksjon 3:
Baserer seg på opplysninger beskrevet i henvisningsskjema fra kommunalt barnevern.
Avklaringer om tiltaksvalg gjøres mellom Inntak, kommunalt barnevern, barnet og familien i et avklaringsmøte.
Tilbud om tiltak ut fra barnets og familiens dokumenterte behov og ressurser

Akutt situasjon, videreføring fra akuttinstitusjon og beredskapshjem:
Om barnet har behov for akutt plass, gjelder samme rutine (utfylling av henvisningsskjema) mens barnet er i et 
akuttiltak.

Innflyttings- og 
kartleggingsfase

Utviklings- og 
endringsfase Overgangsfase

Medvirkning

Effektmåling pre - mid - post

Førinnstaks-
fase Ettervern

Fasespesifikke  
oppgaver i forløpet K

A
PI

TT
EL4
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Innflyttings- og kartleggingsfasen

U
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Når barnet flytter inn på institusjonen gjennomføres kartlegging og analyse slik at barnets behov er avklart. Mål og 
tiltak for oppholdsperioden er definert. Bosted etter oppholdet er avklart.

Malene i BiRK er merket med oransje.
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Fasespesifikke  
oppgaver i forløpet

Barnet og familien Administrative oppgaver

Barnet er gitt informasjon om institusjonen,  
struktur og rutiner (ukentlige samtaler, planlagte 
fritidsaktiviteter)

Inntaksmøte.
Sjekkliste inntaktsmøte (institusjonens egen sjek-
kliste).
Deltakere (foreldre og nettverk).
Avklare behov for Individuell plan.

Det er utarbeidet oversikt over møter og aktiviteter 
(ukentlige samtaler, planlagte fritidsaktiviteter)

Barnets skole og opplæring er avklart Avklaring status for igangsetting/gjennomført 
Familieråd

Barnet er gitt informasjon om rettighetsforskrift Avklare observasjonsområder

Det er utarbeidet plan for kontakt med foreldre og 
familie

Avklare fastlege og eventuell videre oppfølging av hjelp 
fra spesialisthelse-tjenesten

Det er utarbeidet oversikt over møter og aktiviteter Opprette handlingsplan

Ukentlig omsorgssamtale med barnet  
gjennomføres de fire første ukene av oppholdet
Mal for omsorgssamtale

Barnet og familien Administrative oppgaver

Oppstart av standardisert kartlegging og planarbeid
• Utsending og igangsetting av ASEBA
•  Genogram/ Nettverkskart/livslinje
•  Observasjon

Ukentlige kartleggingssamtaler med barnet

Innflyttings- og 
kartleggingsfase

Utviklings- og 
endringsfase Overgangsfase
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Det er viktig at kartleggingsrapporten ferdigstilles i uke 8, uavhengig om vi har fått inn all nødvendig informasjon. 
Forløpet går videre. I uke 9 skal det være et samarbeidsmøte hvor rapporten skal legges fram. Informasjon som 
kommer inn på senere tidspunkt, beskrives i første evalueringsrapport i uke 15.

Fasespesifikke  
oppgaver i forløpet K

A
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EL4

Barnet og familien Administrative oppgaver

Lage ei sammenfatning av informasjon om barnet 
(kasusformulering)

Kartleggingsrapport ferdigstilles på bakgrunn av 
kartlegging og informasjon vi har frem til dette 
tidspunkt.

Andre samarbeidsmøte med kommunal barneverntje-
neste gjennomføres uke 9

Gjennomgå kartlegging med barn og familie før 
utsending til kommune

Utsending av Erfaringsinnhenting til foresatte

Barnet og familien Administrative oppgaver

Oppstart av erfaringsinnhenting barn

Barnet og familien Administrative oppgaver

Evaluering av inntaksfasen. Første samarbeidsmøte med kommunal 
barneverntjeneste.

Gjennomføre Oppsummeringssamtale med barnet. 

Det er hensiktsmessig at denne samtalen  
gjennomføres før 1.samarbeidsmøte slik at relevant 
informasjon kan bringes inn i møte.

Helseansvarlig, familieansvarlig og skoleansvarlig 
rapporterer behov og arbeid i saken.
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4
Utviklings- og endringsfasen

I utviklings- og endringsfasen får barn og familier hjelp til å utvikle og endre det som tidligere har vært vanskelig for 
dem.

For å lykkes med overgangen etter institusjonsopphold skal det i utviklings- og endringsfasen jobbes aktivt med  
familien og andre som kan ha betydning for barnets utvikling under og etter institusjonsoppholdet. De skal involveres 
i arbeidet rundt barnet gjennom opplæring, informasjon og inkludering. Institusjonen viser til resultater av utviklings- 
og endringsarbeid ved systematisk bruk av evalueringsverktøy. Det gjennomføres månedlig erfaringsinnhenting 
og evaluering av individuell problembelastning. Sammenfatning av barnets behov, tiltak og respons på tiltakene,  
oppsummeres i rapporter.  

 Gjennomgående for alle uker og faser:
• Barn skal i størst mulig grad delta på møter som omhandler dem selv. Møter planlegges slik at det ikke går ut over

skole- eller opplæringstilbud. Foresatte deltar så langt det er mulig og er vurdert formålstjenlig for barnet
• Foresatte er ukentlig involvert i barnets utvikling
• Barn gis anledning til å lese det institusjonen skriver om barnet
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Fasespesifikke  
oppgaver i forløpet

Hver uke Hver måned Hver 3. måned

Barnet og familie:
Ukentlig utviklingssamtale med 
barnet

Oppfølging av plan for ukentlig 
involvering av familie med hensyn 
til familiens evne og mulighet for
• informasjon
• deltakelse

Skole
Oppfølging etter fastsatt plan. 
Barn skal i all hovedsak delta på 
skolemøter  

Barnet og familie:
Gjennomføre og registrere
Erfaringsinnhenting

Gjennomføre Brief Problem Mon-
itor 
(BPM, kortversjon av ASEBA) 

Administrative oppgaver: 
Evaluering av mål i handlingsplan

Barnet og familie:
Utarbeide Evalueringsrapport

Dokumenter gjennomføring, eller op-
pfølging av tiltak etter  
samarbeidsmøter med familien, eventu-
elt familieråd

Planlegg og gjennomfør  
Evalueringsmøte med kommunen  
og familien. Helseansvarlig, familie- 
ansvarlig og skoleansvarlig  
rapporterer arbeid og behov i saken

Gjennomfør Jevnlig vurdering av tiltak

Innflyttings- og 
kartleggingsfase

Utviklings- og 
endringsfase Overgangsfase
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De første fire månedene av barnets opphold i institusjonen er det møter med kommunal barneverntjeneste en gang 
per måned. Dette er samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og evalueringsmøter. Etter denne perioden vil det være 
noe lengre opphold mellom møtene. 

Kommunal barneverntjeneste har ansvar for å gjennomføre ansvarsgruppemøter minst hver tredje måned under 
oppholdet. Institusjonsavdelingene forbereder seg til disse møtene, der agendaen i hovedsak omfatter status og 
oppsummering for hvordan barnet har det: somatisk og psykisk helse, og hvordan det har det på skolen, i fritiden og i 
forhold til familie og venner. Det skal avklares behov for individuell plan, familieråd og videre opphold.  

Første evalueringsrapport omhandler perioden fra og med uke 9 til og med uke 16.

Den første evalueringsrapporten skal være ferdigstilt i uke 18, gjennomgås med barnet og foresatte og sendes til 
kommunal barneverntjeneste. Det første evalueringsmøte er i uke 20. 

Fasespesifikke  
oppgaver i forløpet K

A
PI

TT
EL4
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4
Overgangsfasen

I denne fasen jobbes det med generalisering av positive effekter av institusjonsoppholdet for å gi mulighet til et godt 
liv og hindre ny plassering. I tillegg til å sikre barnet og familien adekvat støtte fra lokalt hjelpeapparat.

Barnet kan ha behov for støtte og målrettet arbeid i overgangen ut fra institusjonen og i en periode etter at i 
nstitusjonsoppholdet er avsluttet. Ved kvalitetssikring av overgangen tilrettelegger vi for 

• bedre helse
•  økt prososial atferd
•  forbedret utdanningsnivå 
•  styrking av familiens evne til å støtte barnet
•  forhindring av replassering

Overgangsfasen defineres som de siste tre måneder av institusjonsoppholdet og fire måneder etter utflytting 
og overgang til nytt bosted. Det er viktig å huske at overgang til et annet tiltak er et tema allerede fra henvisning  
kommer fra enhet for inntak til barnet flytter ut. De tre siste månedene skal det være et særlig fokus på en  
kvalitetssikret overgang. 

Overgangsmøte avholdes tre måneder før planlagt utflytting/overgang. Her utarbeides endelig plan for overgang og 
tiltak etter utflytting.

Mange av oppgavene som er beskrevet i denne perioden, er oppgaver som kommunal barneverntjeneste er ansvarlig 
for. Omsorgsinstitusjonens oppgave er å gjennomføre sine oppgaver på en god måte. I tillegg skal institusjonen også 
ha fokus på godt samarbeid med kommunal barneverntjeneste, barn og familie, for at utflyttingen fra institusjonen 
blir så god som mulig. Institusjonen skal bidra til at tiltak etter utflytting er klargjort, godt planlagt og forberedt.

K
A

PI
TT

EL
Fasespesifikke  
oppgaver i forløpet

Innflyttings- og 
kartleggingsfase

Utviklings- og 
endringsfase Overgangsfase
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Fasespesifikke  
oppgaver i forløpet K

A
PI

TT
EL4

3 måneder før utflytting

•  Overgangsmøte med kommunen, barnet og familien for å avklare om barnet og evt. familien er klare for overføring 
av ansvar for barnet

•  Avklare behov og støtte fra kommunal barneverntjeneste i overgangsfasen
•  Intensivere familiens involvering i barnets endringsarbeid
•  Avklare behov knyttet til skole/opplæringstilbud, helsehjelp og bopel/økonomi etter overgang
• Avklare behov for Individuell Plan

2 måneder før utflytting

• Påse at kommunen utarbeider tiltaksplan for minimum 4 måneder etter utflytting
•  Avklarte alternativer dersom barnet har fylt 18 år ved utflytting
•  Igangsette konsultasjon med ansvarlige for oppfølging etter institusjonsoppholdet. Avklare behov for kontakt,

hyppighet, innhold og deltakere
•  Igangsette ukentlige samtaler mellom barnet og barneverntjenesten (skype, telefon)
•  Tilbud om gjennomføring av Familieråd

1 måneder før utflytting

•  Gjennomføre ASEBA som post måling på effekt
•  Avklare hvor familien, fosterfamilien og barnet, kan henvende seg ved fare for brudd etter overgang
• Ferdigstille Overgangsplan
• Ferdigstille Overgangsrapport  (tidsfrist ved planlagt utflytting)
•  Etablert skole/dagtilbud, helse og bopel etter utflytting

 1 måned etter utflytting

• Evalueringsmøte med kommunen med gjennomgang av opphold og samarbeid ved institusjonsoppholdet (tele-
fon eller Skype)

• Videre tiltak er et kommunalt ansvar, eventuelt i samarbeid med Bufetat.

Tiltak og oppfølging etter utflytting til familie, fosterhjem eller egen bolig;
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5
Tabellen under viser en oversikt over oppgaver som kommer i BiRK relatert til  

standardisert forløp. Tidspunktet angir når oppgaven genereres, det vil si sendes ut til 

den ansvarlige. Tidsfristen for når oppgaven skal ferdigstilles fremkommer ikke i denne 

oversikten, men angis i beskrivelsen av den enkelte oppgaven.

STANDARDISERT FORLØP 
–ARBEIDSFLYTEN I BIRK

K
A

PI
TT

EL



Standardisert forløp  
–arbeidsflyten i BiRK K

A
PI

TT
EL5

Tidspunkt for oppgave Leder
Tiltaksansvarlig
(hovedkontakt)

Skole- 
ansvarlig

Helse- 
ansvarlig

Familie- 
ansvarlig

Førinntaksfase Når planlagt 
inn fylles ut 
(i praksis ved 
opprettelse av 
tiltak)

Gjennomfør 
inntaks-
vurdering

Forbered 
skolegang

Innflyttings og 
kartleggings-
fase 

Faktisk  
innflyttingsdato

Gjennomfør inntak Gjennomfør 
oppstarts-
møte

Følg opp 
helsetilbudInvolver familie

Kartlegg nettverk

Planlegg og 
gjennomfør 
kartlegging

Registrer 
planarbeid

Utarbeid handlingsplan

Gjennomfør  
omsorgssamtale

Gjennomgå  
kartleggingsfunn

Første hverdag 
etter faktisk  
innflytting

Registrer skolenærvær

Hver mandag i 
oddetallsuker

Kontroller 
skole-
registrering

2 uker etter 
faktisk  
innflyttingsdato

Kvalitetssikre 
familie- 
involvering

4 uker etter 
faktisk  
innflyttingsdato

Gjennomfør månedlig 
oppfølging

Ferdigstill kartleggings- 
rapport

5 uker etter 
faktisk  
innflyttingsdato

Gjennomfør oppsum-
meringssamtale
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5KAPITTE
L

Standardisert forløp 
–arbeidsflyten i BiRK

Tidspunkt for oppgave Leder
Tiltaksansvarlig
(hovedkontakt)

Skole- 
ansvarlig

Helse- 
ansvarlig

Familie- 
ansvarlig

Utviklings- og 
endringsfase

12 uker etter 
faktisk inn-
flyttingsdato 
og deretter 
hver 12. uke 
fremover

Gjennom-
før jevnlig 
vurdering av 
tiltak

16 uker etter 
faktisk 
inndato og 
deretter hver 
12. uke
fremover

Gjennomfør periodevis 
evaluering

14 uker før 
planlagt ut 
dato

Kontroller 
planlagt 
ut-dato

Kontroller planlagt 
ut-dato

Overgangs- 
fase

12 uker før 
planlagt ut 
dato

Planlegg utflytting

8 før planlagt 
ut dato

Forbered utflytting 
om 2 mnd.

6 uker før 
planlagt ut 
dato

Gjennomfør  
sluttevaluering

Planlagt 
utflytting

Bekreftet 
planlagt 
utflytting

Faktisk 
utflytting
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